
 

 

01. (UNIVAG MT/2020)   
A globalização e o fim da Guerra Fria desarticularam interna e externamente a política africana, 

gerando conflitos “desestrategizados” em meio ao alastramento da pobreza, da megaurbanização caótica e 
do ressurgimento de doenças epidêmicas como o cólera. 

Tudo isso era acompanhado pelo colapso econômico, pois a África deixou de ser interessante para a 
Nova Economia e sua Revolução Tecno-científica. As guerras predatórias e os conflitos pela sobrevivência 
somaram-se à expansão do cultivo de drogas e à formação de redes locais e mundiais de traficantes. 

(Paulo Fagundes Visentini et al. História da África e dos africanos, 2014. Adaptado.) 
 

Esses problemas na África podem ser explicados, entre outros fatores, 
a) pelo declínio do tráfico negreiro no século XX, que tirou dos reinos e dos líderes tribais sua principal 

fonte de renda. 
b) pelo processo de descolonização, negociado por intermédio da ONU, que afastou a influência das 

superpotências. 
c) pelas diferenças étnico-culturais dos povos nativos, que impossibilitaram a assimilação das tecnologias 

industriais. 
d) pelo colonialismo mercantilista, que tornou o continente um amplo mercado para os excedentes 

industriais europeus. 
e) pelos interesses imperialistas de países europeus, que partilharam o continente e criaram fronteiras 

artificiais. 
 
02. (UERJ/2019)   

DESCOLONIZAÇÃO NA ÁFRICA 
 

 
Adaptado de skocky-alcyone.blogspot.com, 06/07/2011. 

 
De acordo com o mapa, a maior concentração de processos de descolonização na África, em determinados 
períodos, está relacionada à seguinte conjuntura histórica: 
a) hegemonia das políticas norte americanas 
b) bipolaridade das relações internacionais 
c) globalização das economias regionais 
d) crise das metrópoles europeias 
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03. (UERJ/2019)   
O DILEMA ALIMENTAR AFRICANO 

Mais de 24% da população da África subsaariana está subnutrida. A concretização do potencial de 
rendimento de apenas 16 culturas essenciais poderia gerar uma produção suplementar de mais de 205 
milhões de toneladas de gêneros alimentares. 

 

 
Adaptado de National Geo-graphic, julho/2014. 

 
O dilema alimentar africano, representado no gráfico, é explicado principalmente pelo seguinte problema: 
a) alto índice de desemprego rural 
b) baixo padrão de fertilidade do solo 
c) reduzido uso de tecnologia agrícola 
d) elevado ritmo de crescimento do campesinato 

 
04. (PUC SP/2018) A palavra Sahel é de origem árabe e significa “fronteira”. Compreende uma faixa de 500 

a700 km de largura, em média, e 5 400 km de extensão. 
 

Com relação ao ambiente e à sociedade, podemos caracterizar essa região como: 

 
Fonte:https://www.publico.pt/2017/02/07/mundo/entrevista/o-sahel-concentra-todas-as-crises-do-mundo-1761024, acesso 

em 30/10/2017. 
 

a) Área marcada pela seca, pela fome e por conflitos que remontam séculos. Possui os IDHs mais baixos 
do planeta. Atualmente vive sérios problemas com grupos terroristas como Boko Haran. 

b) Área de solos férteis com vegetação dependente da ocorrência de chuvas, essa região é ocupada por 
diversas populações nômades que tiram dela seu sustento. 

c) Área de solos pobres com vegetação savânica e que tem se mostrado produtiva e capaz de fixar os 
grupos humanos à terra. Sua população tem aumentado gradativamente. 

d) Área de clima desértico e solos inférteis, possui baixos índices demográficos. As populações que ali 
vivem são nômades e sobrevivem graças à extração da goma acácia. 


